Referat
Hovedstyremøte nr. 3
ARBEIDSPERIODEN 2020- 2022
Dato:
14.desember 2020
Tidspkt.: kl. 20.00 – 24.00
Sted:
Teams (digitalt møte)
Tilstede: Anders Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Anne Ragnhild Olstad, Trine Dehli Cleve, Even
Gulli, Karianne Heimvik, Jan Tore Jacobsen, Bettina Wichmann, Arve Tonning, Trine Bekken og
Tonje Røiland (adm)
Saks nr. / år Hva saken gjelder / vedtak
17/20-22

18/20-22

•

Godkjenning av innkalling og referat, samt saker til
eventuelt: Godkjent

•

Inhabilitet i forhold til saker på sakslisten:

•

Saker til eventuelt: Møteplan våren 2021

Lisens og forsikring
Vedtakssak
•

Ansvar:
Anders

Janne og
Michelle

Janne og Michelle (admin) orienterer om saken for at HS
skal kunne ha et bedre beslutningsgrunnlag.

Saken ble ikke vedtatt.
- Lang diskusjon rundt denne viktige saken.
-Admin utarbeider ytterligere informasjonsgrunnlag i tilknytning til
alternativ 3 i presentasjonen. Dette sendes ut snarest til HS per epost.
- Vedtak fattes per e-post.
Etterskrives:
Presidentskapet utsetter vedtaket til neste HS møte da flere spørsmål
har kommet opp i etterkant. Det er nødvendig med mer tid til å
lande et endelig vedtak.
19/20-22

Har vi fått en OL gren?
Orienteringssak
•

IOC vedtar på styremøtet deres denne uken om Breaking
blir en OL gren fra og med OL i Paris 2024

Breaking er blitt OL gren under OL i Paris 2024

Janne

20/20-22

Økonomi
Orienteringssak
•

21/20-22

Tonje/ Michelle

Status økonomi 2020

Prognosene for 2020 er oppdatert, med få unntak.
Endelig vedtak om midler til NM-veka 2021 fattes på neste HS
møte.
Nominasjoner til Akademiet
Vedtakssak

Anders

Representanter til Akademiet. Vedtak:
Sportsdans: Erling Langset
PD: Anita Langset
Swing/Salsa: Aina Nygård og Trine Bekken
Freestyle/IDO: Heidi Jappee og Nancy Gogstad
Urbant: Yngvar Halvorsen
Sportsdrill: Oda Måkestad
22/20-22

Akademiet
Forslag:
ND Akademiet som et tverrfaglig kompetanse senter bestående av
fagpersonell fra alle NDs ulike dansegrener bør etableres som et
sterkere organ innen ND for å sikre et solid fundament for de
tekniske idrettene som dans er i form av en egen avdeling - forslag:
Avd. 11
Bakgrunn:
Avdelingen bør tilrettelegges slik at det er rom for forskning som
tilrettelegger for kunnskapsbasert arbeidsmetode slik at dans som
idrett har kontinuerlig utvikling basert på fagkunnskap. Per i dag er
ND Akademiet lagt inn som en del av Administrasjonen i ND, men
da funksjonen til Akademiet ikke er en felles administrerende
funksjon, men den viktigste grunnpilaren vi har i idretten vår;
fagkunnskap - mener Seksjonen for Sportsdans & Linedance det er
til det beste for utviklingen av norsk dans at dette høringsorganet
blir etablert som en selvstendig adskilt avdeling for bedre strategisk
utvikling på lik linje med de ulike seksjonene. Avgjørelser knyttet
til den strategisk utviklingsplan basert på identifiserte behov der det
er kunnskaps mangel for å løfte kvaliteten på faget vårt ytterligere
mener vi som seksjon dette hører hjemme hos fagpersoner i et
samlet strategisk selvstendig senter.
Slik vi ser det er de strategiske målene for ND Akademiet:
- den nasjonale ressurs for kunnskapsoppsummering,
kunnskapsformidling og undervisning, kvalitetsmåling,
kvalitetsforbedring og trener sikkerhet for alle dansegrener.
- en samarbeidspartner for for alle seksjoner & tekniskekomiteer til
å styrke kompetansen og heve kunnskapsnivået for alle trenerkrefter
innen alle grener
ND Akademiets utgifter utgjør for 2021 6% av alle ND utgifter, og
tar inn 33.4% av alle sine utgifter fra sine medlemmer gjennom
avgifter og egenandeler som er langt høyere enn alle seksjonene
som i høyere grad er avhengige av NIFs tilskudd.

Jan Tore

Vedtak:
Saken utsettes til neste HS møte
Alexandra kommer til å ha en presentasjon på neste HS møte.
23/20-22

Eventuelt
Møteplan for våren 2021
HS møte: 18.januar
AU møte: 15.februar
HS møte: 15.mars
AU møte: 12.april
HS møte: 10.mai
HS møte: ifm.NM veka

Anders

